Hei på dere!
Som vi nok allerede har nevnt for flere var desember en måned der vi opplevde at barna
var ekstra «elektriske» og fulle av forventninger. I januar fant vi derimot raskt roen i
lek og aktiviteter på avdelingen, og har kort oppsummert hatt en veldig god måned. Vi
fikk en kortere periode med snø, som raskt ble til is og «slush», som noen av barna liker å
kalle det. På onsdag 20/01 var det rett og slett så «ille» tilstander med dårlig fotfeste
at vi ble nødt for å ha inne-dag her i barnehagen, og godt var nok det. Vi ser at guttene
liker godt å leke med de nye småbilene vi har fått på avdelingen, og de er stort sett
veldig gode på å fordele dem likt mellom seg. Noen av guttene er også tidvis med i
rolleleken sammen med jentene inne på familierommet. Vi ser mye lek på tvers av alder, og
mange av de eldste liker å ta på seg rolle som omsorgsperson for de yngste. For en
koselig gjeng vi har her på Skattkammeret! Siste uken i januar ga oss en god avslutning
med enda mer snø, og barna storkoste seg med å trille gigantiske snøballer:)
Denne måneden la vi bort alt av fargeleggingsark, og oppmuntret til fritegning slik at
barna i større grad kunne bruke fantasien og få gjøre inntrykk om til uttrykk. Vi har
også tatt fram malingen, og ser at dette er noe vi må gjøre mer av, da barna er veldig
begeistret for å få uttrykke seg gjennom flytende farger som enkelt kan blandes.
Papirfly er også populært for tiden, og spesielt guttene kommer stadig opp med nye ideer
for hvordan flyene kan bli enda raskere.
Vi har lagt merke til at flere av barna går rundt og synger på månedens sang «Jesus er
min venn». Denne lærte de veldig raskt, og de viste stor glede når vi sang den i
fellesskap. Alltid kjekt å se når ting vi presenterer for dem fenger!:)
Februar ser ut for å by på mer kuldegrader, husk derfor å ha godt med varmt tøy på
plass. Som dere ser i månedsplanen har vi noen kjekke høydepunkt å se fram til:
bursdagsfeiring for Synne som blir 6 år, pysjamasdag, fastelavnskos og karneval. Vi
ønsker ikke at karnevalet i barnehagen skal føre til kjøpepress, derfor oppfordrer vi dere
til å ta i bruk noe dere allerede har -enten om det er kostyme, kanskje en morsom hatt
eller en fargerik T-skjorte? Alt er lov utenom heldekkende masker og lekevåpen:)
Et lite tips for å enklere huske spesielle dager i barnehagen er å legge det inn i
kalenderen på mobilen deres, slik at det kommer opp dagen før, eventuelt morgenen
samme dag. Så skal vi bli bedre på å legge ut en kort påminnelse på Kidplan dagen før.
Hverdagen er travel for de fleste, og spesielt i denne tiden hvor en forholder seg til mye
info. både i forbindelse med jobb, barnehage og eventuelt skole, kan vi alle trenge en
påminnelse:)
Ønsker alle en riktig fin måned! Varm hilsen fra Kristina, Yordanos, Linda, Reidun, BenteMay, Anne Marie og Maia:)

